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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi siklus 

pembelian dan persediaan pada PT. Triwarna Cahaya Utama, usulan atau 

rekomendasi dari masalah – masalah tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pada prosedur pembelian berjalan masalah yang terjadi adalah pembelian 

barang yang dilakukan tidak terintegrasi dengan persediaan yang ada 

sehingga pembelian yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dan menyebabkan penumpukkan pada salah satu jenis barang. 

Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi antara pembelian dan 

persediaan maka bagian purchasing dapat memantau persediaan secara 

langsung dan dapat mengontrol pembelian yang dilakukan.  

2. Pada prosedur pencatatan persediaan yang dilaporkan bagian gudang 

berbeda dengan jumlah fisik barang yang tersedia dikarenakan pencatatan 

masih tidak akurat serta pencatatan secara manual memiliki resiko tingkat  

kesalahan pencatatan yang tinggi. Sehingga dengan dirancangnya sistem 

bagian gudang diharapkan mampu menghasilkan pencatatan yang lebih 

akurat. Sistem yang dibangun menggunakan tampilan drop down menu 

sehingga bagian gudang hanya perlu memilih quantity yang dibutuhkan 

serta pada saat penerimaan barang maupun pada saat barang keluar 

bagian gudang diwajibkan mengambil gambar pada barang untuk 

digunakan sebagai bukti barang masuk maupun keluar 

3. Selain pencatatan persediaan yang tidak akurat, pada saat pencatatan 

barang masuk dan keluar bagian gudang masih tidak terdapat validasi 

yang digunakan, sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan tidak ada 

yang bertanggung jawab atas pencatatan tersebut. Dengan dibangunnya 

sistem yang memiliki validasi maka setiap karyawan yang beraktivitas 

dalam perusahaan diwajibkan untuk melakukan login pada sistem 

sehingga setiap transaksi, pencatatan barang masuk ataupun keluar dapat 

terpantau dan tervalidasi secara langsung beradasarkan login yang 

dilakukan oleh karyawan 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada 

proses pembelian dan persediaan pada PT Triwarna Cahaya Utama yang telah 

dilakukan, Berikut adalah beberapa saran yang diusulkan kepada PT Triwarna 

Cahaya Utama untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang: 

1. Kedepannya diharapkan perusahaan dapat mengembangkan sistem aplikasi 

berbasis web sehingga sistem yang digunakan lebih modern dan lebih mampu 

menunjang kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Untuk kedepannya diharapkan perusahaan juga mengembangkan sistem 

payroll sehingga pembayaran gaji yang dilakukan perusahaan dapat terpantau 

dan tidak harus dilakukan secara manual dengan menghitung setiap kehadiran 

karyawan dan sebagainya. 

Perusahaan juga diharapkan mampu mengembangkan sistem penjualan, dimana 

diketahui perusahaan juga memiliki transaksi penjualan yang tinggi. Sehingga setiap 

transaksi yang terjadi dapat tercatat secara baik dan akurat, sehingga dapat 

meningkatkan peluang bisnis dan kinerja perusahaan. 


